
විදයාල      6 ශ්රේණිය 

 

udjke,A, wOHdmk l,dmh  
úoHd wxYh 





අවුරුදු උත්වලයකදී සිදු කරන අවුරුදු ක්රීඩා ශ්මොනලාද 

කඹ ඇදීම 

බයිසිකල් පැදීම 

ශ් ෝනි ශ්ේව ්



ශ්මහිදි කිසියම් කාේයයක් සිදු වී ඇති බල ශ්පශ්ේ  

කාේයය සිදු කිරීමට ක්තිය අලයය ශ්ේ 

ld¾h lsÍfï yelshdj Yla;sh (energy) 
hkqfjka ye`Èkafõ‘ 

• tÈfkod Ôú;fha § wm කරනා úúO ld¾hh 10la 
,shkak 

 

20 m 



ක්තිය උපශ්යෝගි කරශ් න විවිධ කාේයයේ සිදු ක 

ශැකිය 

උදාශරණ 

සුෂං ශ්පත්තක් කරකැවීම 

සුේය තාපක උදුන මගිේ ජය රත් කිරීම 



• l%shdldrlu 4'1g wkqj iq<x fm;a;la 
ks¾udKh lrkak 

 



යම් කාේයයක් කිරීමට ක්තිය වපයන දෑ  ක්ති ප්රභල  නම් ශ්ේ 

අප භාවිතා කරන විවිධ ක්ති ප්රභල  

•  සේයයා  

• ශ්පොසි ඉේධන  

• ජජල ව්කේධ 

• සුඟ 

• මුහුදු ර 

•   ා යන ජය 

• උදම් රෂ 

•  භූ තාපය 

 



tÈfkod Ôú;fha § Yla;sh mßfNdackh jk wjia:d lsysmhla yd tys§ 
Ndú; lrk Yla;s m%Nj  - WodyrK 

         

              

Yla;sh mßfNdackh jk wjia:dj Yla;s m%Nj 
 

ñßia úh<Su  iQ¾hhd 
 

jdykhla Odjkh lsÍu fmÜg%,a $ ãi,a ^f*dis, bkaOk& 
 

wdydr msiSu  or ^ffcj ialkaO& $ L.P. .Eia 

frÈ ue§u  fmd,algq ^ffcj ialkaO& $úÿ,s n,h 
 

c,h r;a lsÍu  

 

fmÜfrda,shï jdhqj (L.P. .Eia)$f*dis, 
 øj bkaOk$úÿ,s n,h$ffcj ialkaO 
 



සේයයා ප්රධාන ක්ති ප්රභලයක් ශ්ව ශදුනා  නිමු 

 

iQ¾h Yla;sh Ndú; lrk wjia:d 
we;=<;a ,ehsia;=jla ilia lrkak' 



ශ්පොසි ඉේධන  

 
අතීතශ්ේ දී ශ්පොශ්ේ ලැෂලී ගිය ාක ශා වත්ත්ල ශ්කොටව් පෘථිවි 

අභේතරශ්ේදී අධික උ්ණත්ලයට වශ අධික පීඩනයට ක් වීශ්මේ 

වෑශ්ේ 

 
         

 ල් අඟුරු ශ්පශ්රෝලියම් ශ්තල් 
ශ්පශ්රෝලියම් ලායු  

 

• YS% ,xldjg fmfg%da,shï bkaOk f.kajkq ,nkafka úfoaY rgj,aj,sks' wka;¾cd,h weiqfrka fyda 
fjk;a udOH weiqfrka fyda f;dr;=re ,ndf.k f,dalfha fmfg%da,shï f;,a nyq, j mj;sk 

rgj,a ,ehsia;=jla ms<sfh, lrkak' 



ජජල ව්කේධ 

 ඉේධන ශ්ව භාවිතා ක ශැකි ාක ශා වත්ත්ල ශ්කොටව් 

ශ්ේ.  

  or , fmd,algq" w`.=re“ ksfjiaj,ska bj;,k krla jQ 
t<j`M" krla jQ wdydr øjH jeks wmøjH" msÿre" ,S l=vq" 
oyhshd yd úh<s f.du       

දර  
ශ්පොල්කටු අඟුරු 

පිදුරු 
  



• ffcj ialkaO" Yla;sh ,nd.ekSu i`oyd Ndú; lrk wjia:d ms<sn`o j fidhd n,kak' 
my; ±lafjk j.=j Tfí wNHdi fmdf;a msgm;a lrf.k ;j;a WodyrK tl;=lr j.=j 
iïmQ¾K lrkak' 

ffcj ialkaOh 
 

Yla;sh ,nd.ekSu i`oyd Ndú; lrk wjia:d 
 

or 
 

fmd,algq w`.=re 
 

msÿre 
 

Wla .ia 
 

ksjfika bj;,k ffcj wmøjH 
 



සුෂඟ  
සුෂඟ ක්ති ප්රභලයක් ශ්ව භාවිතා කරන අලවථ්ා 

• වී සුං කිරීම 
• විවිධ ද්රලය වියා  ැනීමට  

• සුෂං විදුලි බා ාර ලට 

 

• iq<f`.a Yla;sh m%fhdackhg .kakd 
wjia:d we;=<;a ,ehsia;=jla 

ilia lrkak' 



 ා යන ජශ්ේ ක්තිය 

ජ විදුලි බා ාර ලට 



• l%shdldrlu 4'5g wkqj c, frdaohla ks¾udKh lrkak 
 
mejreu 4'7g wkqj l=vd c, úÿ,s n,d.drhla ks¾udKh 
lrkak 



මුහුදු රෂ 
 



උදම් රෂ 

 

 



 භූ තාපය 
• fmdf<dj wNHka;rfha wêl f,i Wkqiqï m%foaY mj;S' tys mj;sk ;dmh" úÿ,sh W;amdokh lsÍu 

i`oyd fhdod .; yels h‘ tjeks ia:dk lrd k< u.ska c,h hejQ úg tajd yqud,h njg m;afõ' tu 
yqud,h k< u.ska fmdf<dj u;=msgg f.kú;a ;, nur ls%hd lrúh yels h' f,dalfha iuyr 
rgj, tu.ska úÿ,sh W;amdokh lrkq ,nhs' 



kHIaál n,h 

;dlaIKsl Wml%u Ndú; lrñka mrudKqj,ska ,nd.kakd Yla;sh kHIaál 
Yla;sh hkqfjka y`ÿkajhs' iuyr rgj,a úÿ,sh ksmoùu i`oyd kHIaál 
Yla;sh fhdod .kS‘ 

 



ශ්ෝකශ්ේ ජන ශනය දිශ්නේ දින  ලැඩි වීම නිවා ක්ති 

වම්පත් භාවිතය සීඝ්ර ශ්යේ ඉශෂ යමිේ පලතී 

දැේ අප වතුල ඇත්ශ්ත් ඉතාමත් සීමිත ක්ති වම්පත් 

ප්රමාණයකි 

ශ්පොසි ඉේධන  ඉතා සීඝ්ර ශ්යේ අලවේ ශ්ලමිේ පලතී. 

එම නිවා ක්ති වම්පත් ඉතා අරපරිව්වමිේ භාවිතා කිරීම 

අපශ්ේ ල කීම ශ්මේම යුතුකමද ලේශ්ේය. 



• mqj;am;a" i`.rd iy wka;¾cd, Ndú;fhka" Yla;s m%Nj yd tajdfha 
Ndú; ms<sn`o PdhdrEm yd f;dr;=re /ialr fmd;amsxpla ks¾udKh 
lrkak' 
 

Yla;s mßfNdackh wvqlsÍu ;=<ska wmg Yla;sh b;sß lr.; yels 
h‘ w;S;fha § Ôj;ajQ wmf.a uq;=kañ;a;ka b;d wrmsßueiafuka 
Yla;sh Ndú; lr we;' Tjqka b;sß lr ;snQ Yla;s m%Nj wkd.; 
mrmqrg o b;sß lr ;eîu wmf.a hq;=luls' fï i`oyd ඔබට 
ksjfiaoS .; yels ls%hdud¾. ,shd olajkak  

  YS% ,xldfõ úÿ,sh ckkh lr.ekSu i`oyd iqÿiq Yla;s m%Nj 

fudkjd o@ 

  ±kg YS% ,xldfõ úÿ,s n,d.drj, Ndú; lrk f*dis, bkaOk 

fudkjd o 

 



• අපට ක්තිය වපයන ප්රධාන ක්ති ප්රභලයකි 

1. ශ්පොසි ඉේධන  

2. සුේයයා 

3. ජජල ව්කේධ 

• ශ්පොසි ඉේධනයකි 

  

 

 

1.  ල් අඟුරු 

2. ශ්පොල්කටු අඟුරු 

3. දර 



සීඝ්රශ්යේ අලවේ ශ්ලමිේ පලතින ක්ති ප්රභලයකි 

 1. සුෂං ක්තිය 

2. ශ්බොර ශ්තල් 

3. ජජල ව්කේධ 

ශ්රී ංකාශ්ේ සුෂං විදුලි බා ාරයක් පිහිටා ඇත්ශ්ත්  

 

 

1. ශ්කොෂඹ 

2. ශම්බේශ්තොට 

3. නුලර 

 


